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Közösségi szolgálat munkalehetőségek 2015/2016 

 
 

Intézmény neve Közösségi munka jellege Munkavégzés 

ideje 

Egyéb tudnivalók Kapcsolat-

tartó neve 

Nemzetközi Pető 

Intézet Általános 

Iskolája 

 

székhely: 1118 

Budapest, Villányi 

út 67. 

 

Szociális tevékenység.  

Életviteli segítség a mozgás- és 

látássérült gyerekeknek: pl. 

etetés, itatás, öltöztetés, séta, 

beszélgetés. Segítségadás a 

mozgásfejlesztő 

foglalkozásokon.  

 

Közös sport- és szabadidős 
tevékenység sajátos nevelési 

igényű gyerekekkel. 

január 2. fele, 

május 15-június 

15. 

Hétköznapokon: 

hétfő-kedd-

szerda-

csütörtökön 

15.30-17.30-ig 

16 év alatt, 

valamint 15.30-

17.30-ig 16 év 

felett. 

Hétvége: –  

 

 

Komoly,segítőkész, 

megfelelően motivált 

és érdeklődő diákokat 

várnak, akik szeretik 

a gyerekeket. 

 

Iván Ágnes 

Fekete István 

Általános Iskola 

és Előkészítő 

Szakiskola 

 

1126 Budapest, 

Orbánhegyi út 7. 

Szociális tevékenység.  
Életviteli, tanulási segítség az 

enyhe értelmi fogyatékos 

tanulóknak 5- 14 éves korig, 

beszélgetés, segítségadás az 

osztály életének 

mindennapjaiban. 

 

Közös sport- és szabadidős 

tevékenység sajátos nevelési 

igényű gyerekekkel. 

 

Előzetes 

egyeztetés után. 

Hétköznapokon: 

hétfő-kedd-

szerda-

csütörtökön 

15.00-17.00-ig 

16 év alatt, 

valamint 15.00-

17.30-ig 16 év 

felett. Bizonyos 

iskolai szünetek 

idején. 

Hétvége: – 

Komoly,segítőkész, 

megfelelően motivált 

és érdeklődő diákokat 

várnak, akik szeretik 

a gyerekeket. 

 

 

Síró Zsófia 

Csodalámpa 

Alapítvány 

 

1125 Budapest, 

Alsó Svábhegyi út 

11. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szociális-szabadidős 

tevékenység: Beteg 

gyermekeknek szabadidős 

tevékenység szervezése, 

segítségadás rendezvényeken. 

 

Oktatási tevékenység. 

Informatikai és idegen nyelvi 

segítség, irodai munka                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Előzetes 

egyeztetés után. 

Hétköznapokon 

és bizonyos 

iskolai szünetek 

idején, hétvégén. 

Komoly,segítőkész, 

megfelelően motivált 

és érdeklődő diákokat 

várnak, akik szeretik 

a gyerekeket. 

Jó kommunikációs és 

informatikai 

képességgel 

rendelkeznek, széles 

látókörűek és jól 

beszélnek idegen 

nyelven is. 

Iván Ágnes 
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Magyar Vakok és 

Gyengénlátók 

Országos 

Szövetsége- 

 

Vakvezetőkutya-

Kiképző Iskola 

székhely: 1212 

Budapest, 

Dunadülő sor 

206883 hrsz. 

 

Környezet- és 

természetvédelmi tevékenység. 

A Vakvezetőkutya-Kiképző 

iskolában parkrendezés, 

gereblyézés, közösségi terek 

tisztítása,a kutyák mindennapi 

ellátása. 

Szociális tevékenység. 

 A vakok segítése az iskolai 

teendőkben és a kutyákkal való 

kiképzés során. 

Előzetes 

egyeztetés után. 

Hétköznapokon 

és bizonyos 

iskolai szünetek 

idején, hétvégén 

Komoly,segítőkész, 

megfelelően motivált 

és érdeklődő diákokat 

várnak, akik 

megfelelően ellátják a 

fogyatékkal élőket és 

az állatokat. 

Síró Zsófia 

     

Kálvin János 

Református 

Idősek Otthona 

 

1125 Budapest, 

Nógrádi út 12-14. 

Szociális tevékenység 

A diákok segítenek az idős 

emberek gondozásában, 

étkeztetésében, sétáltatásában, 

beszélgetnek az idősekkel és 

felolvasnak nekik szükség 

esetén 

 

Kulturális, közösségi 

tevékenység 

A diákok részt vesznek 

programok, foglalkozások 

szervezésében, elkísérik az idős 

embereket a közösségi 

tevékenységekre.  

 

Előzetes 

egyeztetés után. 

Hétköznapokon 

Komoly, segítőkész 

diákokat várnak, akik 

tisztelik az idős 

embereket és szívesen 

vesznek részt abban, 

hogy szebbé tegyék 

mindennapjaikat. 

Riemerné 

Rádi Judit 

     

Tanulópárok 

kialakítása a 

Sashegyi Arany 

János Általános 

Iskola és 

Gimnáziumban 

Oktatási tevékenység. 

Korrepetálás, nyelvtanítás 

általános iskolás diákoknak. 

Hétköznapokon  

Hétvége: –   

Jó tanulmányi 

eredménnyel 

rendelkező, bizonyos 

tárgyakból kiváló 

teljesítményt nyújtó 

diákok segítsége 

szükséges. Jó 

kommunikációs és 

informatikai 

képességgel rendelk. 

Kopacz 

Mária 

     

Sashegyi Arany 

János Általános 

Iskola és 

Gimnázium 

Környezet- és 

természetvédelmi tevékenység 

végzése az intézmény parkjában: 

gereblyézés, söprés, öntözés, 

szaktudást nem igénylő metszési 

feladatok, kerítés festése és 

Hétköznapokon 

Hétvége: – 

Környezetbarát- és 

rendet, tisztaságot 

kedvelő  diákok 

Varga 

Zsuzsanna 
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minden olyan napi feladat, ami 

egy ház körül előfordulhat. 

     

Rózsadomb 

Polgárőrség és 

Önkéntes Tűzoltó 

Egylet 

 

1024 Budapest, 

Forint u. 12. II/3. 

 

Katasztrófavédelmi 

tevékenység.  

Napi teendők ellátásába való 

bekapcsolódás, közreműködés 

az éves, tervezhető feladatokból 

adódó tevékenységekben. Az 

elhelyezési körletek, szerkocsik, 

felszerelések karbantartásában, 

tisztításában való segítség, 

óvodai, iskolai tájékoztatón, 

bemutató programokon és 

rendezvényeken. 

Előzetes 

egyeztetés után: 

péntek-szombat-

vasárnap, illetve 

a munkaszüneti 

napokon. 

 

Komoly,segítőkész, 

megfelelően motivált 

és érdeklődő diákokat 

várnak, akik szeretik 

a gyerekeket. 

Juhász 

Andrea 

     

Duna-Ipoly 

Nemzeti Park 

Igazgatóság 

Budai Sas-hegy 

Természetvédelmi 

Terület 

 

 

 

 

 

 

Környezet- és 

természetvédelmi tevékenység. 

Látogatóközpont karbantartási 

és állagmegóvási munkái: 

tanösvény karbantartás 

(gereblyézés, tisztaság 

fenntartása, szemétgyűjtés, 

korlátok, kerítés festése), 

környezeti nevelési és bemutató 

eszközök karbantartása. 

Természetvédelmi kezelési 

munkák. 

Előzetes 

egyeztetés után. 

Hétköznapokon 

és bizonyos 

iskolai szünetek 

idején, hétvégén 

 

9-18 óráig 

Komoly,segítőkész, 

megfelelően motivált 

és érdeklődő diákokat 

várnak, akik 

elkötelezettek a 

fenntartható fejlődés, 

a környezeti nevelés 

és Magyarország 

természeti értékeinek 

megóvása érdekében. 

Juhász 

Andrea 

Duna-Ipoly 

Nemzeti Park 

Igazgatóság 

Budai Sas-hegy 

Természetvédelmi 

Terület 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kulturális, közösségi  

tevékenység.  

-Kedden és pénteken 14-18 

óráig, az érkező vendégek 

tájékoztatása, látogatási rend 

fenntartása, tanösvény-túrákon a 

szakvezetők segítése (idegen 

nyelv gyakorlása), a 

Látogatóközpont vezetője és a 

szakvezetők irányításával. 

-Szombat-vasárnap 9-18 óráig 

Előzetes 

egyeztetés után. 

Hétköznapokon  

és bizonyos 

iskolai szünetek 

idején, hétvégén 

március 1-

november 1-ig 

Komoly,segítőkész, 

megfelelően motivált 

és érdeklődő diákokat 

várnak, akik 

elkötelezettek a 

fenntartható fejlődés, 

a környezeti nevelés 

és Magyarország 

természeti értékeinek 

megóvása érdekében. 

Jó kommunikációs 

képességgel 

rendelkeznek, széles 

látókörűek és jól 

beszélnek idegen 

nyelven is. 

Juhász 

Andrea 
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Természet- 

Környezetvédelmi 

Polgárőr 

Egyesület 

 

1121 Budapest, 

Hollós u. 5. 

Kulturális, közösségi  

tevékenység.  

-Zöld fórumokon, 

rendezvényeken segítség (pl.: 

Föld napi rendezvény). 

 

Környezet- és 

természetvédelmi tevékenység 

 

- Madárbarát iskola program a 

Sas-hegyen. 

-A Sas-hegyen kívül, a 

kerületben lévő zöld területen is 

élőhely kezelési munkákat 

illetve hulladék mentesítést lehet 

végezni. 

-Madár odú telepek 

működtetése. 

 

 

Előzetes 

egyeztetés után. 

Hétköznapokon  

és bizonyos 

iskolai szünetek 

idején, hétvégén 

március 1-

november 1-ig 

Komoly,segítőkész, 

megfelelően motivált 

és érdeklődő diákokat 

várnak, akik 

elkötelezettek a 

fenntartható fejlődés, 

a környezeti nevelés 

és Magyarország 

természeti értékeinek 

megóvása érdekében. 

Jó kommunikációs 

képességgel 

rendelkeznek, széles 

látókörűek és jól 

beszélnek idegen 

nyelven is. 

Juhász 

Andrea 

Vízimentők 

Magyarországi 

Szakszolgálata 

 

8251 Zánka 030/8. 

Hrsz 

 

Oktatási tevékenység 

irodai, adminisztratív feladatok, 

PR tevékenység, baleset-

megelőzés, közreműködés az 

egyesület prevenciós 

programjain. 

július, augusztus Úszni jól tudó 

diákokat várnak, akik 

segítenek irodai 

munkában és vízi 

tevékenységekben. 

Balatoni szállással 

rendelkeznek. 

Juhász 

Andrea 

Magyar 

Vöröskereszt 

Budapest 

Fővárosi 

Szervezet 

 

 

1051 Budapest, 

Arany János utca 

31 

Egészségügyi tevékenység. 

A felmerülő, aktuális feladatok 

teljesítése folyamatos; a 

rendezvényekhez, 

programokhoz igazodik 

Előzetes 

egyeztetés 

alapján 

Komoly,segítőkész, 

megfelelően motivált 

és érdeklődő diákokat 

várnak. 

Riemerné 

Rádi Judit 

     

XII. kerület: 

Hegyvidék-Táltos 

Óvoda 

Oktatási tevékenység. A 

mindennapi tevékenységekben, 

játékokban való részvétel. 

Előzetes 

egyeztetés után. 

Hétköznapokon 

Komoly,segítőkész, 

megfelelően motivált 

és érdeklődő diákokat 

Urbán 

Zsuzsanna 
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1124 Budapest, 

lejtő u. 41. 

 

1124 Budapest, 

Meredek u. 1. 

 

 

 

Környezet- és 

természetvédelmi tevékenység: 

kertgondozás 

Kulturális, közösségi  

tevékenység.  

Kulturális program szervezése. 

Közös sport és szabadidős 

tevékenység. 

és bizonyos 

iskolai szünetek 

idején. 

Hétvége: – 

várnak, akik szeretik 

a gyerekeket. 

 

 

Törökbálinti 

Nyitnikék Óvoda 

 

•Oktatási tevékenység: A 

mindennapi tevékenységekben, 

játékokban való részvétel. 

Bekapcsolódás az egyéni 

fejlesztésben. 

•Közös sport- és szabadidős 
tevékenység: Kirándulásokon, 

sportrendezvényeken, stb. való 

részvétel és együttműködés. 

•Kulturális közösségi 

tevékenység: Óvodásokkal 

közös kulturális program 

szervezése 

•Környezet- és 

természetvédelmi tevékenység: 

kertgondozás, kerítésfestés  

irattározás, szertár, 

könyvtárrendezés, selejtezés, 

stb. 

Tavaszi, őszi és 

nyári szünetben 

Komoly,segítőkész, 

megfelelően motivált 

és érdeklődő diákokat 

várnak, akik szeretik 

a gyerekeket. 

 

Urbán 

Zsuzsanna 

Bóbita Óvoda 

székhely: 1147 

Budapest Ilosvai 

u 

118. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oktatási tevékenység: A 

mindennapi 

tevékenységekben, 

játékokban való részvétel. 

Bekapcsolódás az egyéni 

fejlesztésben. 

-Szociális tevékenység: 

Gyermekek gondozása és 

segítése a mindennapi 

tevékenységekben 

•Közös sport- és szabadidős 

tevékenység: 

Kirándulásokon, 

sportrendezvényeken, stb. 

Tavaszi, őszi és 

nyári szünetben 

 

Hétköznap 

délután 

Komoly,segítőkész, 

megfelelően 

motivált és 

érdeklődő diákokat 

várnak, akik 

szeretik a 

gyerekeket. 

 

Urbán 

Zsuzsanna 
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való részvétel és 

együttműködés. 

•Kulturális közösségi 

tevékenység: Óvodásokkal 

közös kulturális program 

szervezése 

•Környezet- és 

természetvédelmi 

tevékenység: kertgondozás, 

kerítésfestés  irattározás, 

szertár, könyvtárrendezés, 

selejtezés, stb. 

     

Budapesti 

Műszaki Egyetem  

Mentorprogram 

 

székhely: 

Helyszín: BME Q 

épület 

Cím: 1117 

Budapest, Magyar 

tudósok körútja 2. 

 

 

 

 

 

Szociális tevékenység 

Hátrányos helyzetű gyermekek 

mentorálása, az egyetemi élet 

megismertetése. 
Az általános iskolás gyermekekkel 
kapcsolatépítés, a mentoroknak 
való segédkezés; az állomásokon 
az kísérletet bemutató 
mentoroknak segédkezés 

Előzetes 

egyeztetés 

alapján 

Komoly,segítőkész, 

megfelelően motivált 

és érdeklődő diákokat 

várnak, akik szeretik 

a gyerekeket. 

Jó kommunikációs és 

informatikai 

képességgel rendelk. 

Juhász 

Andrea 

 

 

    

Közép-Európai 

Club Pannónia 

Közhasznú 

Egyesület 

Kulturális közösségi 

tevékenység 

Folyamatosan, 

minden 

hónapban 1 

alkalom tanítási 

idő után 

Komoly,segítőkész, 

megfelelően 

motivált és 

érdeklődő diákokat 

várnak 

Gendurné 

Balogh 

Katalin 
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Mackós Óvoda 

 

székhely: 1126 

Budapest, 

Németvölgyi út 46. 

 

Megközelíthetőség

105 autóbusz - 

Agárdi úti 

megállóig 

102 autóbusz - 

Stromfeld A. u. - 

Németvölgyi út 

sarok 

59 villamos - 

Polgármesteri 

Hivatal - 

Böszörményi út 

 

 

Oktatási tevékenység: 

Nevelési évben: Mesélés, 

játékvezetés, Bábozás, 

Kézműves tevékenység 

irányítása = tehetséggondozás, 

egyéni differenciált foglalkozás 

 

Közös sport- és szabadidős 

tevékenység:  

Nyári időszakban: Táboroztatás 

idején gyermekcsoport kísérése 

kirándulásokon, kézműves 

tevékenység vezetése,  

 

Ügyeleti időben – augusztus 1-

19-ig: Udvari játék irányítása 

 

Nevelési évben 

maximum 6 

tanuló dolgozhat 

1-1 alkalommal. 

 

15.30-17.30-ig  

 

 

Nyári időszakban 

 

 

Ügyeleti időben 

augusztus 1-19-

ig 

 

 

 

Komoly,segítőkész, 

megfelelően motivált 

és érdeklődő diákokat 

várnak, akik szeretik 

a gyerekeket. 

 

 

Urbán 

Zsuzsanna 

II. Kerületi 

Hivatásos 

Tűzoltóparancsn

okság 

 

1021 Budapest, 

Budakeszi út 45 

Katasztrófavédelmi 

tevékenység 

Tevékenységi területek: -    

tűzvédelem 

- polgári 

védelem/katasztrófavédelem 

- iparbiztonság 

A diákok megnézik a 

keresőkutyákat, a 

katasztrófavédelmi mobil 

labort, a tűzoltószereket 

(autókat). Ezenkívül 

területrendezési-takarítási 

feladatokban vesznek részt. 

Tanítási 

napokon:  

Hétfő: 15.30-

17.00 (havi 

váltásban) 

Iskolai 

szünetekben: 

délelőtt: 9.00-

12.00 (arányos 

elosztásban) 

                                    

délután: 13.00-

16.00 (arányos 

elosztásban 

 

Komoly,segítőkész, 

megfelelően 

motivált és 

érdeklődő diákokat 

várnak, akik 

szeretik a 

gyerekeket. 

Síró Zsófia 

Gennaro Verolino 

Általános Iskola, 

Általános Iskola Előzetes 

egyeztetés 

Komoly,segítőkész, 

megfelelően motivált 
Iván Ágnes 
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Speciális 

Szakiskola, 

Kollégium és 

Gyermekotthon 

1121 Budapest, 

Hegyhát út 19. 

 

 

Szociális tevékenység: Autista 

gyermekek étkeztetésénél 

segítség, öltöztetésénél és a 

rendrakásban aktív részvétel, 

eszközök készítésében 

(gyógypedagógus irányításával) 

segítségnyújtás 

Kulturális, közösségi 

tevékenység: Kísérés kirándulás 

során, programok 

előkészítésében, szervezésében 

segítségnyújtás 

Szakiskola 

Kulturális, közösségi 

tevékenység:  

Gyermekek kisérése 

foglalkozásokra, Testnevelés 

órára a gyermekek felkészítése 

Külső programokon kísérés 

(kirándulás, múzeum, stb.) 

Szakmai gyakorlatokon a 

tanulók munkájának felügyelete, 

ha szükséges segítése 

Programok szervezésében való 

részvétel 

Délutáni tanulószobán, illetve 

szakkörökön való részvétel 

A gyermekek szokás rendjének 

kialakításában való aktív 

részvétel 

Részvétel a „Kapcsolda” 

programban 

Kulturális Fesztivál 

előkészítésében való 

bekapcsolódás, segítségnyújtás a 

programok lebonyolításában 

(kísérés, vendégek irányítása, 

stb.) 

alapján 

 

általános 

iskolában 4 diák, 

szakiskolánkban 

12 tanuló 

 

és érdeklődő diákokat 

várnak, akik szeretik 

a gyerekeket. 
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Esély Szociális 

Társulás Szociális 

és Gyermekjóléti 

Központ 

 

Székhely: Budaörs, 

Petőfi Sándor u. 1. 

• Oktatási tevékenység 

Általános iskolások (főként alsó 

tagozatos diákok) korrepetálása 

- folyamatosan  

• Szociális tevékenység 

Segítségnyújtás az 

adományraktárban: ruhanemű 

válogatása, hajtogatása, 

segédkezés a raktárosnak - 

folyamatosan 

• Közös sport- és szabadidős 

tevékenység 

Segítségnyújtás a nyári napközis 

táboroztatásban: reggeliztetés, 

gyermekek kísérése, részvétel-

felügyelet kirándulásokon, 

sportprogramokon, prevenciós 

foglalkozásokon, játszóházban, 

egyszerű gondozási feladatok: 

segítségnyújtás öltözködésben, 

 

 

 

Nyitva tartás:  

 

Hétfő 8-18 

Kedd 8-16 

Szerda 8-18 

Csütörtök 8-

16 

Péntek 8-14 

 

Nyári 

időszakban: 

nyitvatartási 

időben. 

  

Egy időben 

fogadható 

gyermekek: 3 fő 

Komoly,segítőkész, 

megfelelően motivált 

és érdeklődő diákokat 

várnak, akik szeretik 

a gyerekeket. 

Iván Ágnes 

Magyar Máltai 

Szeretetszolgálat 

Egyesület 

 

Székhely: 1125 

Budapest, 

Szarvas Gábor út 

58-60. 

  

Szociális és kulturális 

tevékenység 

1. Családok Átmeneti 

Otthonában délutáni 

(szünetekben délelőtti)  

gyerekfoglalkozások tartása 

 

2. Máltai játszótereken: 

szüleik nélkül érkező 

kiskamasz gyerekekkel való 

játék, játszótéri kollégák 

Munkalehetőség: 

- nyári 

időszakban 

. 

-évközben 

alkalmi 

munkákban való 

részvétel is 

lehetséges, ezek 

többnyire 

ételosztások. 

 

Komoly,segítőkész, 

megfelelően motivált 

és érdeklődő diákokat 

várnak, akik szeretik 

a gyerekeket 

Riemerné 

Rádi Judit 
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munkájának segítése 

 

3. Hajléktalan szállón: 

hajléktalan emberekkel 

foglalkozás –társasjáték, 

sakk, kártya, esetleg 

kenyérkenés, az intézmény 

dekorálásában való segítés 

 

4. Tüdőszűrő program – régi 

felvételek digitalizálása 

Magyar Nemzeti 

Múzeum 

Kulturális-közösségi 

tevékenység 

 Komoly,segítőkész, 

megfelelően 

motivált és 

érdeklődő diákokat 

várnak 

Urbán 

Zsuzsanna 

     

     

     

 


